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 ان همش درس مس 2 ۳ تعوشه سه مان یو کش دیماه نا ابر مس یمن یی یار هس تم دج سس کل دسر هو مست درو جون ترنم یاسر رب ها جو
 یزد اه هقب ما | نشست اس سم جیب دن سو ربع واسم یتهجح

 ۳ [ ۳0 ۳ 7 و تسنیم ام سم سا ۱۳۳۲ مو قم تب
 00 | ست را شی ست کا دسریمب شا اسارت | مرام تر یا تعم راش عاطا ی تو دم خرما سر ۳ سه زمره ترم مو تس جنراور روس هر قوم |. دمی یا

 روم ۱

۱ 

 هیاعم یرم درب را شا رس زا تیمی رم مر سل ج لس ات
 تر سوسن مس من ور ساک

 مستر
 سم مرگ ها مرکب سی

 رم و جز راد میر هایم ایرج هنر سر سس رممام ۳ 3 5 هم ی اس تر هیات شش ۳ سام ام یش تاعت یاس هجنمومد سیو سرت هی وآیخ قسم سم مر ی ص تر مع میان امت سا قم منش تن ام هر تم سرمر فشار منو هنر 0 تم تو مک دبیر سسات ریتم هه ب 2 [ ۳ سس ی هک کرخ دقت تم 7 تیم ی ۱۱ 9 ۳ ت رسد ی ست , همت دن ۱۳



 1۵۸۰۸ ۱۵م اهرک وه آ

 ۳ کیزوم

 همت ۲ 5۳8۳۲0 5 ٩۱ ۴



 مر سر

۱ 

 و
 هر یر زیرا بی ره را کرم در

] 







 دناب اب نپار رد
 دوب (هب

 اناتیوروبیتپ هناددچ
۳ 



 ون یامنیس دج

 (امنیس هراتس ةمانهام)
 :یواح
 اس ی ین هدر اهر یاس 6 نیس یاهتقرفیپ نیرخآ
 زر یر اقا هفت یخ ۳م

 کسب مو زشت تب یسن

 لای ۰ هرامشکت
 دید یار ره دز

 ۳ طرح ی رم
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 دن لاسروین وا

 ناریا - یمایم
 ناهیک -:نارهت 71

 هلاژ - اناولیس



 13 ح
 زیلاک نوج . نمساگویرویو







 هی ی رد هر سن حس
 ۳ ترس مع او زمره دف بیام
 0 ین دم هر ابد هات شه دات جا هاب چی تنم اپ هرم دن لا اخر یو دمو هجا

17| 

 تی بدر هی
 ۳ سن هوره ناب هوا . دیر هم رم مدت ۱۳ 0 هنر درس دی اس يعرم ری مهر رم

 ست اب رم رم عن بد و ترس

 رحم رد هرس رج ی رخ
 شر هر وه ور به هر ی ات رم رک رخ هو [ ۳

 سو هوس | 7 در ار رج نم لع را تاج. لطیف نام رو

 ون سع نام هو منم یک هک هند ۳ دز هر چرم هرس یر نه
 ۲ مش ترم رقم رس هد هم شش تام دن شر هک رد ید رب ممبر یر تیم

 ی و ام سیم گم ار رد دا تست ۳ هد نام همر تب عع سهرک ۱۳ سر هد تب رج مه ماسورو سا نی و سروش دیس هد مچ سر را درصد فشار کن رتش حس یا ید سه میم صد نکس کا امن و شوم تام شی که حر هام ۱1 ره تر و دم رم بنفش تار لس کج بر ور تنش سیا دم او و رب سج نوچ هدر کج دم ها کد
 ی رم لر ناشر حدس لوک هوم تر رب نادر هو و ررخ رو دیک

 لس سرد بروس مش ده حب
 ی رس نا مر کت رج 4 هو اس تیام تی شادمهر یر کمد هما کروم زا اب ی هم یر هم ی

 و 2 و سد توی من تم بی بم نیم تم ۳ دما صنایع یر مفید از ها
 ی مر جم ام 2و ملا قلم عرش رب علم هنر صووصم ۳ رس عشق نر و هام هی له تی ههحم هردو نون تر
 یر سر سال







 هلمح رسم
 هب تن دم
 س هعدرعرت رس هر
 یرم نیئوک نر
 تیر

 ی هه ۱۳۳ سر ترش شا اس هه دم ده






